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ABL Imóveis
completa 26 anos

Há 26 anos, a ABL atua no ramo 
imobiliário, efetuando diversos tipos 
de negócios, com o intuito de sempre 
ajudar as pessoas a concretizarem 
seus sonhos, seja para a compra da 
casa própria ou para a aquisição de 
terreno, na área urbana e rural. “São 
muitos anos de luta e trabalho, mas 
graças a Deus conseguimos atingir 
nossos objetivos, sempre tendo o 
cliente em primeiro lugar e satisfa-
zendo-o com atendimento e negócios 
realizados com transparência e segu-
rança”, afirma Alcindo Lima, proprie-
tário e sócio-fundador da empresa. 

Na ABL, você encontra todos os 
tipos de imóveis e na área de lo-
teamentos, conta com a parceria da 
Rech Loteamentos e Incorporações, 
ofertando ótimos lotes no loteamento 
Belo Horizonte, Gressler e em breve 
residencial Reserva dos Becker, na 

rua Eduardo Zinn, em Vera Cruz.
Empresa familiar, a ABL Imóveis 

fica na rua Intendente Koelzer, 134, 
e está de portas abertas, pronta 
para realizar o seu sonho. O horá-
rio de atendimento é das 8h30min 
às 11h45min e das 13h30min às 18 
horas. Para acompanhar as novida-
des, em casas ou terrenos, na cidade 
ou no campo, acesse o novo site da 
empresa, totalmente remodelado: 
www.ablimoveis.com.br ou a página 
no Facebook, onde constantemente 
a ABL divulga suas promoções. Os 
telefones para contato são (51) 3718-
1488, 99971-3275 e 99979-0822.

A equipe ABL Imóveis agradece a 
os clientes e amigos pela confiança e 
preferência à empresa durante todos 
estes anos. “Queremos continuar 
juntos, lado a lado, realizando bons 
negócios”, projeta Felipe. 
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Alcindo Lima e o filho Felipe administram a empresa

Delize: há quase três 
décadas no comércio 
santa-cruzense

A matriz está situada na rua Tenente Coronel Brito, nº 750

A Delize - Doces e Presentes 
atua há 28 anos no comércio san-
ta-cruzense, com linha de bazar e 
utilidades, presentes, doces, com 
destaque para os chocolates, além 
de lancheria. A matriz, localizada 
na rua Tenente Coronel Brito, nº 
750, no centro de Santa Cruz, é a 
loja que concentra volume maior 
de produtos, com destaque para os 
chocolates, inclusive para as cestas 
prontas e ampla variedade de flores 
artificiais para que você, cliente, 
possa confeccionar seu arranjo, seja 
para presentear ou decorar seus 
ambientes em casa ou no escritório. 

Bateu vontade de degustar um 

apetitoso lanche e saborear um 
gostoso café? Não pense duas vezes, 
corra até a Delize. É na loja matriz 
que também está à disposição dos 
clientes uma lancheria, com uma 
variedade de lanches, doces e sal-
gados.

Na loja da Tenente, o horário 
de atendimento é diferenciado em 
virtude da lancheria, atendendo de 
segunda a sexta-feira, das 7h30min 
às 18 horas, sem fechar ao meio-
dia. Ao sábados, das 7h30min às 
17 horas, também sem fechar ao 
meio-dia. 

A filial, localizada na rua Fernan-
do Abott, nº 482, está em atividades 

LuCiAnA mAndLer

há cerca de cinco anos, também com 
ampla variedade de produtos. São 
mais de cinco mil itens disponibili-
zados em ambas as lojas, a metade 
deles do segmento alimentício, com 
destaque especial para as linhas de 
doces e chocolates. Na filial, o ho-
rário de atendimento de segunda a 
sexta-feira é das 8 às 18 horas, sem 
fechar ao meio-dia, e aos sábados, 
das 8 às 17 horas, também aberta 
ao meio-dia.

Para facilitar suas compras, a 
Delize aceita todos os cartões. Em 

qualquer uma das lojas Delize, 
você encontra ótimo atendimento, 
variedade em produtos e, ainda, as 
lojas dispõem de estrutura moderna 
e aconchegante para tornar o mo-
mento da sua compra ainda mais 
prazeroso. Visite as lojas e acompa-
nhe as novidades e promoções pela 
página no Facebook: Delize Doces 
e Presentes. 

Os telefones para contato são (51) 
3711-3443, da rua Tenente Coronel 
Brito e 3053-0123, da rua Fernando 
Abott.


